
 

ZW núm 173.   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 

 

Foro Internet Meeting Point  

http://www.internetmeetingpoint.net   

 
Del 15 al 20 de juny a la Fira de Mostres d’Astúries, a Gijón tindrà lloc aquest 

esdeveniment, on professionals i público en general seran els protagonistes. Diferents 

experts en la matèria compartiran les seves habilitats i els seus coneixements sobre la 

xarxa amb els menys iniciats. Es tractarà de compartir i aprendre. Sota el paraigua 

del web 2.0 els temes s’agrupen en quatre grans blocs: empresa, gent gran, dones i 

administració. 

 

Amb una clara vocació didàctica que incluo activitats pràctiques i un interessant 

programa (amb ponents, com el fundador de Boing Boing -un dels blocs més influents 

del món-, Mark Frauenfelder, o Juan Varela, Enrique Dans, Mario Tascón, Genís Roca, 

Javier Pedreira, Susana Alosete, Manuel M. Almeida, Miriam Ruiz, Ricardo Galli, Ícaro 

Moyano, entre molts altres), Internet Meeting Point vol ser un nexe d’unió entre 

xarxes socials, blocs, professionals i públic en general. 

Podeu omplir aquí la vostra inscripció. 

 

Coincidint amb l’últim dia de celebració d’aquest esdeveniment, el 20 de juny tindrà 

lloc a Roses (Empordà) el Seminari Marca Ciutat 2009 sobre CityMarketing, únic 

esdeveniment d’aquestes característiques que se celebra a Catalunya, en el qual 

participaré com un dels ponents convidats i que analitza la utilització de les tècniques 

del màrqueting per a posicionar una ciutat en la xarxa global de ciutats. 

ZV (Zona Vídeo). NotodoTv.com és una televisió a Internet dirigida a creadors i 

amants de l’àudiovisual. És el nou projecte de Notodo.com, una de las revistes 

culturals a Internet més destacades, com ho són també les iniciatives 

Notodofilmfest.com, Notodofotofest.com i Notodopublifest.com, festivals destinats a la 

recerca i promoció de nuevos talentos creativos. NotodoTv ofrece la posibilidad de 

mostrar trabajos propios con una gran calidad en la imagen. 

 


